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Verenigde Naties 
Dhr. Jeroen Pols advocaat strafrecht 
Wim Voermans hoogleraar Staats-en bestuursrecht 
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VERENIGDE NATIES 
 
V.N. beschuldigt wereldleiders van 'sociaal darwinisme' door de maatregelen van de 
lockdown tegen het coronavirus. “Dat geen verdergaande maatregelen genomen moeten 
worden dan door de situatie worden vereist en dat escalerende effecten moeten worden 
vermeden”.De bestrijding van het coronavirus is voor Nederland steeds eerste prioriteit. 
Economische gevolgen,psychische stress die langdurige lockdown veroorzaakt en eventuele 
schending van mensenrechten waren steeds onderbelicht en blijven onderbelicht ook in de 
persconferentie van 21 april 2020 door de Minister van Algemene Zaken Mark 
Rutte.Afwegingen en maatregelen Covid-19 die worden genomen door de regering moeten 
niet alleen betrekking hebben op de medische dimensies van de pandemie, maar ook op de 
mensenrechten. Een noodtoestand moet conform de toepasselijke wettelijke procedures 
worden afgekondigd. Indien aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan, kan een 
staat „maatregelen nemen die afwijken van hun verplichtingen ingevolge dit Verdrag, mits 
deze maatregelen met verder gaan dan de toestand vereist en met in strijd zijn met andere 
verplichtingen welke voortvloeien uit het internationale recht‟ (artikel 4 IVBPR) Artikel 15 
EVRM is vrijwel gelijkluidend, al stelt de bepaling dat maatregelen „strikt vereist‟ moeten 
zijn. Tevens bevat artikel 4 IVBPR een expliciet verbod om discriminatoire maatregelen te 
nemen in het kader van de noodtoestand. Bron: NJCM-Bulletin 19-7 (1994) DE BEPERKING 
VAN MENSENRECHTEN ONDER HET IVBPR Martin Kuijer & Rick Lawson De “intelligente 
lockdown” de term door Mark Rutte, is een politieke behendigheid om internationale 
verplichtingen van verdragen en de mensenrechten te omzeilen via de noodverordening. 

https://archive.org/details/covid19humanrights 
https://archive.org/details/coronavirusvsmensenrechten 
https://archive.org/details/briefingcovid19u.n./mode/2up 
https://archive.org/details/beperkingen-ivbpr 
https://archive.org/details/covid-19-armoede 
https://archive.org/details/covid-19-and-human-rights 

____________________________ 
MEDIA 
’Coronawet inbreuk op rechten’ 

17 juni 2020,  WAT U ZEGT de Telegraaf 
 
Het wekt verbazing hoe gedwee de Nederlander zich laat knechten en zich zijn 
grondwettelijke vrijheden door de overheid laat ontnemen, vindt Paul Schermers. 

Per 1 juli wordt mogelijk een coronawet van kracht. Daarin wordt inbreuk gemaakt op alle 
essentiële rechten in een vrije en open samenleving. De onderbouwing, transparantie, 
logica, het bewijs en een brede discussie over de door de overheid opgelegde beperkende 
maatregelen ontbreken volledig. Voor het nut van een 1,5 meter-samenleving is nergens 
enig bewijs te vinden. De regering spreekt over 'het nieuwe normaal' dat volstrekt 
abnormaal is. 

https://archive.org/details/covid19humanrights
https://archive.org/details/coronavirusvsmensenrechten
https://archive.org/details/briefingcovid19u.n./mode/2up
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fbeperkingen-ivbpr&h=AT3gxNae1oPBWpCKZBmm5jsiCnMbgH70kbIbmU3DLl5DKNVGXDaSCtz8bnSOxCXWGiFuReS51FeMHAqQis_14491uoY7F-TKldsvSCATYkOmdqQjEal59XZS7d8ZwVHb4lB_dWtH9PZ2m7u1_IAf6snMJsj3gUayuA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fcovid-19-armoede&h=AT0TWpbEYhftG4tOM1_ML1xbzBWkC12heijrg__GnxD-kjHnIGRzLrfZsxUJsh6ZzTD3aqxvPBkDCCoZ5aIOXA4H0uQyYu2QFAxyiU-PMMipC8rLd47ojaU5lJ8ZYRlZ9HSMKVB79ymEUK2TrzDXBiRnpWqUoSnfCA
https://archive.org/details/covid-19-and-human-rights


Er komen steeds meer gegevens van nieuwe onderzoekers buiten het RIVM, die het hele 
gebeuren in een veel genuanceerder en realistischer licht plaatsen. Het wordt tijd dat Rutte 
zich breder laat informeren dan alleen door het RIVM en het OMT. De coronawet mag er 
nooit komen. 

Paul Schermers, Apeldoorn 

----------------------------------------- 

Investeer in de zorg als dankbetuiging aan zorgmedewerkers 

JOOP 

(joopbnnvara.nl) 

Diederik Mallien (publicist) 

Hier één van de reacties op het artikel: 

De zogenaamde ‘helden’ in de thuiszorg worden wederom behandeld als tweederangs 
burgers. Dat geklap en die flauwekul hoeft van mij niet zolang mijn dochter onbeschermd bij 
xxxxxxx Thuiszorg in xxxxxx door haar werkgever aan het werk wordt gezet. Het gevolg is wel 
dat ze nu zelf besmet is met het Corona virus en met koorts en klachten thuis op bed ligt, en 
het is maar afwachten hoe ze hier uit komt. Het is totaal hypocriet hoe hier in deze 
samenleving mee wordt omgegaan Wanneer de zaak weer wat normaliseert dan ben ik bang 
dat de ‘helden’ weer worden getransformeerd als gewone verpleegkundigen die door 
diezelfde samenleving al jaren worden ondergewaardeerd en onderbetaald. 

____________________________ 

EMERGENCY MEASURES AND COVID-19 GUIDANCE 

https://archive.org/details/emergency-measures-and-covid-19-guidance 

____________________________ 

Siracusa-beginselen 

De Siracusa-beginselen van 1985 vormen een goede basis om te concretiseren wat een 
mensenrechtenconforme reactie op de volksgezondheid op de COVID-19-pandemie moet 
inhouden. Ze beschrijven criteria - die inmiddels stevig verankerd zijn in de internationale 
mensenrechtenwetgeving en -normen - om de wettigheid te bepalen van staatsmaatregelen 
die de mensenrechten beperken. 

Volgens de Siracusa-beginselen bijvoorbeeld, wanneer een staat een beroep doet op de 
volksgezondheid als grond voor het beperken van bepaalde rechten, moet zijn optreden 
'specifiek gericht zijn op het voorkomen van ziekte of letsel of het verlenen van zorg aan 
zieken of gewonden'. Zelfs in omstandigheden waarin het onmiskenbaar is dat een 
noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid het leven van een natie kan bedreigen, 
herbevestigen de Siracusa-beginselen de verplichting van de staten om ervoor te zorgen dat 
elke volksgezondheidsreactie op een dergelijke noodsituatie geworteld is in en verenigbaar 
is met de mensenrechtenwetgeving en -normen . Belangrijk is dat de beginselen staten 
verdere interpretatieve richtsnoeren bieden, waarin wordt gesteld dat beperkingen van de 
mensenrechten alleen gerechtvaardigd kunnen zijn als ze: 

 voorzien en uitgevoerd in overeenstemming met de wet; 

 gebaseerd op wetenschappelijk bewijs; 

 gericht op een legitiem doel; 

https://archive.org/details/emergency-measures-and-covid-19-guidance


 strikt noodzakelijk in een democratische samenleving; 

 de minst opdringerige en beperkende middelen die beschikbaar zijn; 

 niet willekeurig of discriminerend in de toepassing; 

 van beperkte duur; en 

 onder voorbehoud van herziening. 

De laatste voorwaarde - dat staatsmaatregelen worden herzien - is van cruciaal belang. 

Bron: opiniojuris.org 

____________________________ 

COMMENTAAR CORONAMAATREGELEN 
Wim Voermans 
https://archive.org/details/coronamaatregelen_202006 
 
____________________________ 
VOLKSGEZONDHEID en BURGERRECHTEN 
https://archive.org/details/coronabeperkingen-mogelijk-onrechtmatig 
https://archive.org/details/volksgezondheid-en-burgerrechten 
https://archive.org/details/mensenrechten-in-de-tijd-van-het-coronavirus 
https://archive.org/details/ geselecteerde-ivbpr 
https://archive.org/details/inperking-grondrechten-pandemie 
https://archive.org/details/nationale-ombudsman-afwegingskader-inbreuk-fundamentele-
rechten 
https://archive.org/details/mensenrechten-in-noodtoestand 
____________________________ 
ADVOCATEN BLAD 
https://archive.org/details/advocaten-blad-bestrijding-corona 
____________________________ 
WHO "Human Rights as key covid-19 response" 
https://archive.org/details/who-human-rights-as-key-covid-19-response 
____________________________ 
PETITIE EUROPEES PARLEMENT 
https://archive.org/details/covid-19-petition-european-parliament 
https://archive.org/details/ta-9-2020-0054-nl-en_202006 
https://archive.org/details/eprs-ida-2020-641543-en 
____________________________ 
FRA 
https://archive.org/details/mensenrechten-en-volksgezondheid-covid-19 
____________________________ 
ZORG 
https://archive.org/details/toekomstverkenning-zorguitgaven-2015-2060 
https://archive.org/details/AkteNotarieelNederlandseStaat 
____________________________ 
REGULIERE ZORG TIJDENS CORONA 
https://archive.org/details/reguliere-zorg-tijdens-corona 
 
 

https://archive.org/details/coronamaatregelen_202006
https://archive.org/details/coronamaatregelen_202006
https://archive.org/details/coronabeperkingen-mogelijk-onrechtmatig
https://archive.org/details/volksgezondheid-en-burgerrechten
https://archive.org/details/mensenrechten-in-de-tijd-van-het-coronavirus
https://archive.org/details/beperkingen-ivbpr
https://archive.org/details/inperking-grondrechten-pandemie
https://archive.org/details/nationale-ombudsman-afwegingskader-inbreuk-fundamentele-rechten
https://archive.org/details/nationale-ombudsman-afwegingskader-inbreuk-fundamentele-rechten
https://archive.org/details/mensenrechten-in-noodtoestand
https://archive.org/details/advocaten-blad-bestrijding-corona
https://archive.org/details/who-human-rights-as-key-covid-19-response
https://archive.org/details/covid-19-petition-european-parliament
https://archive.org/details/ta-9-2020-0054-nl-en_202006
https://archive.org/details/eprs-ida-2020-641543-en
https://archive.org/details/mensenrechten-en-volksgezondheid-covid-19
https://archive.org/details/toekomstverkenning-zorguitgaven-2015-2060
https://archive.org/details/AkteNotarieelNederlandseStaat
https://archive.org/details/reguliere-zorg-tijdens-corona


____________________________ 
GEVOLGEN MAATREGELEN VOOR ECONOMIE 
https://archive.org/details/gevolgen-corona-economie 
____________________________ 
CORONACRISIS EN PSYCHE 
Campagne over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis van start 

Nieuwsbericht RIJKSOVERHEID | 28-04-2020 | 

Vandaag is de overheidscampagne gericht op mentale klachten tijdens de coronacrisis van 
start gegaan. Met de boodschap: 'Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover' 
wordt aandacht gevraagd voor de psychische gevolgen van de corona-uitbraak. Op de radio 
en op sociale media worden praktische tips gegeven en worden mensen opgeroepen om 
erover te praten of hulp te zoeken als dat nodig is. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil 
met de campagne eraan bijdragen dat mensen deze periode mentaal zo goed mogelijk 
doorkomen. 

De kans op besmetting met het coronavirus en de maatregelen om het onder controle te 
krijgen, leveren veel mensen stress op. Voor de ruim 1 miljoen Nederlanders die al te maken 
hadden met psychische klachten, geldt dit nog eens extra. Mensen geven aan meer last te 
hebben van bijvoorbeeld angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. Daarnaast kunnen 
mensen met psychische klachten door de coronamaatregelen een extra drempel ervaren om 
naar de huisarts te gaan voor hulp als ze dreigen vast te lopen. 

 

“Lockdown gerelateerde stress,overspannenheid en burn-out gerelateerde  

psychische klachten behoren ook tot het gebied van bescherming  

volksgezondheid en preventieverplichting door de Staat” (Prof.dr. Paul van Lange) sociale 
psychologie Vrije Universiteit 

https://archive.org/details/coronacrisis-en-psyche 
____________________________ 
ONDERZOEK 

Psycholoog Pontus Leander leidt een wereldwijd psychologisch onderzoek, PsyCorona, naar 
de gevolgen van de coronacrisis. 

(rug.nl) artikel  7 april 2020.Tekst: Eelco Salverda, afd. Communicatie / Foto's: Elmer 
Spaargaren. 

____________________________ 

ARTSEN-MEDICI 

https://archive.org/details/brandbrief-corona-maatregelen 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/gevolgen-corona-economie
https://archive.org/details/coronacrisis-en-psyche
https://archive.org/details/brandbrief-corona-maatregelen


ART 119 GW 

https://archive.org/details/ProtocolStrafaangifteArtikel119GW 

 

 

 

 

 

STATUUT VAN ROME VAN HET ICC THE HAGUE 

Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof 

Aangenomen door de Verenigde Naties Diplomatieke Conferentie van Gevolmachtigden 
over de oprichting van een Internationaal Strafhof op 17 juli 1998 Inwerkingtreding: 1 juli 
2002, overeenkomstig artikel 126 

  

Artikel 7 

(e)  

(k)  

Artikel 8. 

 (i), (iii), (x), (xi) 

  

 

 

https://archive.org/details/ProtocolStrafaangifteArtikel119GW

